2018-06-22

Dodatkowe cła w imporcie z USA
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że 22 czerwca 2018 r. wchodzi w życie
rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 2018/886 (PDF 413 KB) nakładające dodatkowe cła na import
określonych towarów pochodzących ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Od 22 czerwca 2018 r.
dodatkowe cła obejmą towary określone w załączniku I do ww. rozporządzenia, w wysokości określonej w
tym załączniku. W stosunku do towarów określonych w załączniku II do ww. rozporządzenia – dodatkowe
cła w wysokości określonej w tym załączniku, będą obowiązywały: od 1 czerwca 2021 r., lub od piątego
dnia …

2018-06-08

Ustawa wprowadzająca opłatę emisyjną przyjęta przez sejm
Ministerstwo Energii przygotowało nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw, która tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz przewiduje
dodatkowe środki na walkę z zanieczyszczeniami powietrza dla NFOŚiGW. Dokument został przyjęty
przez Sejm 6 czerwca 2018 r. Ustawa przewiduje także opłatę emisyjną w wysokości 80 zł od 1000 l
wprowadzonych na polski rynek paliw takich, jak benzyna silnikowa i olej napędowy. Obowiązek jej
uiszczenia ciążyć będzie na producentach i importerach paliw silnikowych. Wprowadzenie opłaty
emisyjnej nie będzie skutkować bezpośrednim …

2018-06-06

WSA wydał wyrok w pierwszej sprawie dotyczącej zastosowania klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę podatnika na odmowę wydania opinii
zabezpieczającej. Potwierdził tym samym decyzję Ministra Finansów (obecnie: Szefa KAS), co do
uznania modelu działania, który miał na celu uzyskanie korzyści podatkowej w postaci wygenerowania
straty w wysokości około 430 mln zł na transakcji sprzedaży akcji, za sprzeczny z klauzulą przeciwko
unikaniu opodatkowania. Uznana za unikanie opodatkowania czynność polegała na nabyciu akcji polskiej
spółki, notowanej na GPW, za pośrednictwem spółki celowej tzw. wehikułu akwizycyjnego, połączeniu
tych podmiotów w drodze połączenia …

2018-03-28

MF udostępni dane podatkowe dużych firm
Zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o CIT Ministerstwo Finansów upubliczni dane podatkowe
firm, których przychody przekraczają 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych. Polskie
rozwiązania w tym zakresie są realizacją polityki przejrzystości podatkowej, przyjętej w wielu krajach
Unii Europejskiej. W pierwszej kolejności zostaną opublikowane dane podatkowe za poprzednie lata
podatkowe (2012-2016). Ich publikacja nastąpi do końca kwietnia 2018 r. Natomiast dane podatkowe za
2017 r. będą upubliczniane po ich wpłynięciu oraz wstępnej weryfikacji przez urzędy skarbowe.
Planowany termin ich publikacji to …

2017-10-17

Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży
detalicznej
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z
dnia 28 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży

detalicznej. Szczegóły w załączniku.

2017-10-09

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS
Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki, bez względu na okres którego dotyczą, należy wpłacać na
indywidualny numer rachunku składkowego. Jeśli płatnik nie będzie znał swojego numeru rachunku
składkowego, nie opłaci w 2018 r. składek. Dotychczasowe rachunki będą zamknięte. Informację o
numerze tego rachunku płatnik składek dostanie z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.
Oczywiście list dotrze do płatnika, gdy ZUS zna jego aktualny adres. Jeśli nie zgłosił zmiany danych,
powinien to zrobić jak najszybciej. Dzięki zmianie płatnicy zamiast kilku przelewów wypełnią tylko
jeden, co oznacza dla nich niższe …

2017-09-20

Rząd przyjął projekt ustawy o podzielonej płatności
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Projekt nowelizacji ustawy ma zapewnić
większą stabilność wpływów z podatku od towarów i usług (VAT) oraz zapobiegać unikaniu płacenia tego
podatku. Wprowadzony zostanie tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Nowe
przepisy są elementem pakietu ustaw uszczelniających system podatkowy. To również propozycja
skierowana do przedsiębiorców, którzy chcieliby zabezpieczyć się przed nieświadomym udziałem w
nieuczciwych lub przestępczych …

2017-07-12

Orlen: Nowa opłata nie musi oznaczać wzrostu cen paliw dla klientów stacji
Dynamika zmian cen paliw na stacjach jest przede wszystkim pochodną czynników
makroekonomicznych. Wprowadzenie opłaty paliwowej nie musi oznaczać wzrostu cen paliw dla klientów
stacji – poinformowało w odpowiedzi na pytania PAP biuro prasowe PKN Orlen. "PKN Orlen z uwagą
obserwuje wszystkie działania mające bezpośredni lub pośredni wpływ na rynek handlu paliwami.
Inicjatywy zmierzające do poprawy infrastruktury drogowej, której kondycja ma wpływ zarówno na
krajowy rynek paliwowy, jak i w szerokiej perspektywie na rozwój gospodarczy kraju, oceniamy
pozytywnie” - podał Orlen. PKN Orlen wyjaśnia, że obok obciążeń …

2017-07-11

Fiskus będzie mógł ścigać podatnika najdłużej przez 25 lat
25 lat. Maksymalnie przez tyle czasu urząd skarbowy będzie mógł żądać daniny. Dzisiejsza zasada
przedawnienia jej po 5 latach nie działa - informuje dzisiejszy "Dziennik Gazeta Prawna". Ministerstwo
Finansów przygotowało projekt nowej ordynacji podatkowej. Nowe przepisy regulują, jak długo
skarbówka może domagać się zapłaty zaległych podatków. Jak wyliczyli dziennikarze "DGP", jeśli fiskus
wykorzysta wszystkie dostępne możliwości zawieszenia lub przerwania przedawnienia zaległości
podatkowych, to termin dochodzenia roszczeń będzie wynosił maksymalnie 25 lat. Źródło: DGP (op.pb)

2017-07-07

Kolejny pomysł wicepremiera Morawieckiego na uszczelnienie CIT
Uszczelnienie systemu poboru podatku CIT, tak aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego
przez duże przedsiębiorstwa, przede wszystkim międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania
przez nie dochodu - taki jest cel szykowanej w MF nowelizacji ustawy o PIT i CIT - czytamy w
"Dzienniku Gazecie Prawnej" Informacje o przygotowywanym w MF projekcie nowelizacji ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
zostały już opublikowane przez resort w Biuletynie Informacji …

2017-07-06

Projekt ustawy wprowadzającej nowy podatek od paliw trafił do Sejmu
6 lipca br. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych. Pieniądze na
lokalne inwestycje mają pochodzić z nowego podatku nałożonego na sprzedaż paliw - opłaty drogowej.

Zgodnie z projektem obowiązek zapłaty opłaty drogowej powstanie z dniem powstania zobowiązania
podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu a podstawą obliczenia wysokości
opłaty drogowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu od jakich podmioty są obowiązane zapłacić podatek
akcyzowy. Projektowana stawka opłaty drogowej wynosi: 1) 200 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz
wyrobów powstałych ze …

2017-06-20

Rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia, sprawozdań oraz
informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób
prawnych
W Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja
2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz
informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Tekst
rozporządzenia znajduje się pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1191/1 oraz
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru
uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych Tekst rozporządzenia
znajduje się pod linkiem: …

2017-06-08

Polska wśród inicjatorów międzynarodowego porozumienia przeciw unikaniu
opodatkowania
Wicepremier Mateusz Morawiecki podpisał 7 czerwca 2017 r. Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu
dochodów przed opodatkowaniem. Dzięki temu do umów podatkowych zostaną wprowadzone
mechanizmy, które pozwalają na uszczelnienie systemów podatkowych i ograniczenie nieuczciwego
unikania opodatkowania na poziomie międzynarodowym. Konwencja będzie promować uczciwą
konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji
podatkowej. Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na
celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i …

2017-05-31

UE przeciw unikaniu opodatkowania przez koncerny wielonarodowe
29 maja 2017 r. przedstawiciele państw UE przyjęli regulacje, które mają pomóc w walce z unikaniem
opodatkowania przez międzynarodowe koncerny. Nowe przepisy mają utrudnić korporacjom korzystanie z
różnic w regulacjach w Unii i krajach trzecich. W spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za
sprawy konkurencji wziął udział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Zmiana
w dyrektywie odnosi się do rozbieżności w kwalifikacji struktur hybrydowych dotyczących państw
trzecich. Tzw. hybrydowe niedopasowania występują, gdy kraje mają różne przepisy dotyczące
opodatkowania niektórych dochodów …

2017-03-24

Większość Polaków nie rozumie systemu podatkowego
Dla większości Polaków obecny system podatkowy jest nieodpowiedni, przede wszystkim ze względu na
jego skomplikowanie i niezrozumienie. 93% Polaków uważa, że system ten powinien zostać uproszczony.
Obecny system jest postrzegany jako nieprzyjazny, niesprawiedliwy, skomplikowany i niezrozumiały –
wynika z badania przeprowadzonego przez firmę Maison&Partners. - Przeprowadzone badania pokazały,
że jeżeli chodzi o rozumienie systemu podatkowego to jest bardzo źle. Większość Polaków nie rozumie o
co w tym systemie chodzi, nie ma świadomości jakie podatki płaci. 16 proc. pracujących na umowę o
pracę Polaków jest …

2017-03-03

Kowalczyk: Nie prowadzimy prac nad podatkiem handlowym

"W tej chwili nie trwają żadne prace nad nową wersją podatku handlowego - dlatego, że ta ostatecznie
wypracowana, która został uchwalona przez parlament, była skonsultowana z przedstawicielami handlu.
Mogę nawet powiedzieć, że jest wspierana ta wersja podatku handlowego przez przedstawicieli
handlowców, więc trudno pracować teraz nad inną" - powiedział Henryk Kowalczyk, szef Komitetu
Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk w radiowej Trójce. We wrześniu KE wszczęła postępowanie o
naruszenie unijnego prawa przez Polskę w związku z wprowadzeniem podatku od sprzedaży detalicznej,
ponieważ zdaniem …

2016-11-25

Polska awansuje w rankingu Paying Taxes
Pod względem skomplikowania systemu podatkowego Polska zajmuje obecnie 47. miejsce, co oznacza
awans o 11 pozycji w porównaniu z zestawieniem z ubiegłego roku. Tak wynika z najnowszego raportu
"Paying Taxes 2017", przygotowanego przez firmę doradczą PwC i Bank Światowy. Według raportu
polski przedsiębiorca w ciągu roku wykonuje przeciętnie 7 płatności podatku i przeznacza 271 godzin na
spełnienie wszystkich wymogów podatkowych. Oba te wskaźniki nie zmieniły się w porównaniu z
ubiegłym rokiem. Na niemal identycznym poziomie pozostaje również całkowita stopa opodatkowania
(40,4 proc., do 40,3 w 2015 r.). Na tle …

2016-11-10

Jedna trzecia ze #100zmianDlaFirm przyjęta przez rząd
Rada Ministrów przyjęła pierwsze 33 ułatwienia z pakietu #100zmianDlaFirm. Rządowe propozycje
zakładają m.in. ochronę podatników przed zmianami interpretacji prawa, mniejszą uciążliwość kontroli w
firmach i łagodniejsze przepisy prawa pracy. Chodzi o projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. To pierwszy z ośmiu projektów, który 8 września przyjął
rząd w ramach prac nad pakietem #100zmianDlaFirm. Najważniejsze zmiany:•podatnicy nie będą musieli
występować o indywidualną interpretację podatkową, ponieważ działanie zgodne z „utrwaloną praktyką
interpretacyjną” …

2016-10-24

Sejm uchwalił zmiany w administracji skarbowej
W dwóch aktach prawnych – ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie - Przepisy
wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej Sejm uchwalił, że 1 stycznia 2017 r.
powstanie Krajowa Administracja Skarbowa. Ma to ograniczyć oszustwa podatkowe i zwiększyć
skuteczność poboru podatków i ceł. KAS będzie wyspecjalizowaną administracją rządową wykonującą
zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych
należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii
Europejskiej, a także zapewniającą obsługę i wsparcie …

2016-10-12

Prof. Elżbieta Mączyńska: Jednolity podatek może zmniejszyć niesprawiedliwość danin w
Polsce
Jednolity podatek może zapobiec syndromowi czterech B, gdy bogaci się bogacą, a biedni biednieją –
mówi prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Elżbieta Mączyńska w rozmowie z
"Rzeczpospolitą" Wyjaśnia, że choć jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, pomysł ujednolicania danin ze
wszystkich dochodów z pracy bardzo jej się podoba ponieważ może pozwolić na obniżenie kosztów
administracyjnych, zwiększenie przejrzystości obciążeń podatkowych oraz złagodzenie głębokiej
niesprawiedliwości w systemie danin w Polsce. To znaczy systemu, w którym najbogatsi płacą relatywnie
mniejsze …

2016-09-28

Prof. Marek Szydło: Można udowodnić, że podatek handlowy jest zgodny z prawem UE
- Moim zdaniem istnieje duża szansa na przekonanie Komisji, że obecna konstrukcja tego podatku
w Polsce – wbrew wstępnym obawom wyrażonym przez Brukselę – jest jednak zgodna z przepisami

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TfUE) dotyczącymi pomocy państwa - pisze na łamach
"Dziennika Gazety Prawnej" prof. Marek Szydło. Zdaniem profesora istnieją co najmniej trzy rodzaje
argumentów, jakie Polska może skutecznie podnieść wobec Komisji Europejskiej, aby usprawiedliwić
obowiązujący obecnie w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej i wykazać w ten sposób jego …

2016-09-20

Komisja Europejska chce zawieszenia podatku handlowego
Komisja Europejska wszczęła w poniedziałek postępowanie o naruszenie prawa UE przez Polskę w
związku z wprowadzeniem podatku handlowego. Zdaniem Brukseli jego konstrukcja może faworyzować
mniejsze sklepy, co może być uznane za pomoc publiczną. Komisja uważa, że zróżnicowanie stawek
podatkowych i progów powoduje nierówne traktowanie firm różniących się wielkością. Daje przewagę
tym mniejszym i zakłóca konkurencję na rynku, co jest niezgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi
przyznawania pomocy publicznej. Dlatego Bruksela KE wydała nakaz zobowiązujący Polskę do
zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia …

2016-08-10

Wielkie koncerny podbijają Afrykę. Jesteśmy świadkami nowej formy kolonializmu
Niektóre kraje afrykańskie rozwijają się w tempie, którego mogą im pozazdrościć Chiny (9 proc.
rocznie). Ale cena postępu jest wysoka. Unikając opodatkowania, wielkie koncerny narażają afrykańskie
państwa na straty sięgające 50 mld dol. rocznie. W walce o dominację ścierają się Chińczycy, Brytyjczycy
i Francuzi. Orężem są miliardowe inwestycje, bezwzględny biznes i handel. Jak przekonują autorzy
raportu brytyjskiej organizacji pozarządowej War on Want, Afryka jest obecnie przedmiotem kolonialnej
inwazji nowego typu, gdzie rolę konkwistadorów odgrywa przede wszystkim wielki biznes. Przykład: 36
globalnych …

2016-02-24

Rosyjskie tiry nie zatankują w Polsce?
Jak informuje "Gazeta Wyborcza", porozumienie o czasowym wznowieniu przewozów drogowych
między Polską i Rosją wstępnie zakłada, że paliwo wwożone z Rosji i Białorusi znajdujące się w
fabrycznie zamontowanych zbiornikach, zostanie zwolnione z podatków. - Polska strona zgodziła się, że
MIB skieruje do uzgodnień międzyresortowych z Ministerstwem Finansów propozycję zniesienia przy
przewozach przez terytorium Polski ograniczeń na wwóz i wywóz paliwa znajdującego się w zbiornikach
pojazdów samochodowych zamontowanych przez zakład producenta" - informuje "Wyborcza", powołując
się na rosyjskie …

2015-10-27

BCC: Trzeba uszczelnić system podatkowy tak, aby na rynku działały zasady uczciwej
konkurencji
Business Centre Club przekazał Ministerstwu Finansów uwagi do projektu dokumentu „Krajowy Plan
Działań Administracji Podatkowej (KPD) 2016 – główne założenia projektu” oraz Załącznika nr 1 „Opis
ryzyk związanych z podobszarami ryzyka” oraz swoje propozycje do poszczególnych podobszarów ryzyka
opisanych w projekcie. Resort trafnie diagnozuje wiele problemów, jednak zdaniem BCC, działania
administracji podatkowej zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego powinny być prowadzone
tak, aby legalnie działający przedsiębiorcy nie byli w gorszej sytuacji niż przestępcy. Przekazane przez
BCC uwagi dotyczą …

2015-09-29

"Wyborcza": Polska traci miliardy na omijaniu CIT przez zagraniczne holdingi
Nawet 46 mld zł rocznie mogą pozbawiać polski budżet korporacje unikające płacenia podatku CIT czytamy w "Gazecie Wyborczej". Tak wynika z danych raportu przygotowanego przez kilkunastu
ekspertów podatkowych na zamówienie Komisji Europejskiej. Specjaliści od prawa podatkowego
oszacowali, że kraje UE mogą tracić rocznie na działaniach międzynarodowych holdingów nawet 500 mld
zł. Korporacje stosują różne metody unikania podatków. Zdaniem prof. Dominika Gajewskiego z
SGH wykorzystują one ok. 600 skomplikowanych konstrukcji prawnych do zaniżania dochodów.
WIĘCEJ: czytaj kolejnych …

2015-09-02

Startują pierwsze centra obsługi
1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu
podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w
wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie
można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy. Także od 1 września mikroprzędsiębiorca w
centrach obsługi będzie mógł skorzystać z pomocy asystenta podatnika. Dotychczas podatnik mógł
załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby.
Było to szczególnie uciążliwe dla …

2015-08-18

Zatrzymanie kolejnego oszusta paliwowego
Mazowieccy policjanci wraz z funkcjonariuszami KMP w Jeleniej Górze zatrzymali na terenie tego
miasta mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Funkcjonariusze potrzebowali zaledwie kilku tygodni
by ustalić gdzie przebywa. Jest on podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą
się nielegalnym obrotem paliwami. Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu zatrzymali 46-latka, który podejrzewany jest o kierowanie
zorganizowaną grupą o charakterze przestępczym.Do zatrzymania doszło na terenie Jeleniej Góry, gdzie
ukrywał się …

2015-07-21

Funkcjonariusze Izby Celnej w Toruniu oraz CBŚ z Włocławka zlikwidowali kolejną
odbarwialnię oleju opałowego
Wspólna akcja funkcjonariuszy Izby Celnej w Toruniu oraz Centralnego Biura Śledczego
przeprowadzona w dniach 15-16 lipca 2015 r. doprowadziła do likwidacji nielegalnie działającej
odbarwialni oleju opałowego zlokalizowanej na terenie Bydgoszczy. Oprócz nielegalnego towaru
zabezpieczono środki transportu oraz pieniądze. Działania rozpoczęto w godzinach popołudniowych 15
lipca 2015 r. Zadaniem funkcjonariuszy było przyłapanie organizatorów procederu na „gorącym uczynku".
Od godziny 21.00 na teren obserwowanej posesji w Bydgoszczy zaczęły wjeżdżać ciągniki siodłowe wraz z
cysternami. Ostatni …

2015-07-17

Narzędzia oparte na ekonomii behawioralnej poprawiają ściągalność podatków w Polsce
7 lipca 2015 r. w Ministerstwie Finansów, zespół Banku Światowego zaprezentował wstępne wyniki
badania pilotażowego pt. „Wpływ zachowań behawioralnych na poprawę dobrowolności wypełniania
zobowiązań podatkowych w Polsce". Był to pierwszy w Polsce pilotaż operający się na dokonaniach
ekonomii behawioralnej przeprowadzony w sposób randomizowany (randomized controlled trial). Celem
powyższego badania realizowanego przez Ministerstwo Finansów oraz Izbę Skarbową w Zielonej Górze
oraz Izbę Skarbową w Poznaniu w maju/czerwcu 2015r., jest promowanie przestrzegania przepisów
podatkowych poprzez zastosowanie …
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